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Emmeloord, 27 mei 2016
Onderwerp
Jaarstukken 2015
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De jaarstukken 2015 vaststellen.
Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2015.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2015 aan, het betreft de voorlopige
jaarstukken omdat wij nog in afwachting zijn van de controleverklaring van de
accountant.
Jaarstukken 2015
De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat ná bestemming van € 2.885.696.
Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming
€
Totaal mutaties reserves
€ -/Resultaat ná bestemming
€

8.886.950
6.001.254
2.885.696

positief
positief

De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.885.696 ná resultaatbestemming, vindt
gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2015. Het resultaat na
bestemming over het jaar 2015 wordt als volgt gespecificeerd:
Raming begroting
na wijzing

Realisatie
begrotingsjaar

Begrotingsafwijking

V/N

01 Fysieke Leefomgeving

€

-15.701.652 €

-11.513.718 €

4.187.934

V

02 Sociale Leefbaarheid

€

-57.441.051 €

-52.043.505 €

5.397.546

V

03 Economische Ontwikkeling

€

-2.927.243

€

-2.872.297

€

54.946

V

04 Dienstverlening en Besturen

€

-5.404.405

€

-5.631.242

€

-226.837

N

05 Financiën

€

79.935.953

€

80.947.712

€

1.011.759

V

Resultaat voor bestemming

€

-1.538.398 €

8.886.950

€

10.425.348

V

Totaal mutaties reserves

€

1.603.310

€

-6.001.254

€

-7.604.564

N

Resultaat na bestemming

€

64.912 €

2.885.696

€

2.820.784

V
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Argumenten
1.1
Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast
in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en
lasten van Noordoostpolder.
1.2
Het jaarverslag dient overeenkomstig de jaarrekening vastgesteld te worden door
de raad.
Kanttekeningen
1.1

Er worden nog aanpassingen op het gebied van het sociaal domein in de
jaarstukken verwacht

Ondanks de inspanningen zijn op het gebied van de decentralisaties in het sociaal domein
nog de volgende onzekerheden te melden waar de jaarstukken cijfermatig op moet
worden aangepast:
• Zorg in natura (WMO en jeugdwet): Ondanks herhaaldelijke verzoeken hebben we
van een aantal zorgaanbieders nog geen financiële productiegegevens en/of
goedkeurende accountantsverklaring ontvangen;
• PGB’s (WMO en jeugdwet): in de week van 9 mei 2016 verwachtte de SVB de
budget- en voorschotconfirmatie met alle gemeenten rond te hebben. Tot op
heden is de SVB hier nog niet in geslaagd. Er dient overeenstemming te zijn
tussen gemeenten en de SVB over de PGB-budgetten en voorschotten in 2015.
Dan is duidelijk over welk deel gemeenten en de SVB het niet eens zijn;
• Centrumregeling sociaal domein Flevoland (jeugdwet): de definitieve jaarstukken
werden op 13 mei 2016 verwacht, de aankoopcentrale is er niet in geslaagd deze
datum te halen. Het is nu onduidelijk wanneer de definitieve jaarstukken volgen.
De definitieve jaarstukken wijken naar alle waarschijnlijkheid af van de concept
jaarstukken.
Deze aanpassingen hebben geen invloed op het resultaat na bestemming, maar wel op
het resultaat voor bestemming en op de inhoud van de jaarrekening. Ook hebben de
aanpassingen invloed op de cijfermatige weergave in dit raadsvoorstel.
1.2.

Het is nog ongewis welk oordeel de externe accountant gaat geven op het
sociaal domein in de jaarrekening.

Accountantscontrole en controleverklaring
Vanuit de accountant is een brief verstuurd aan griffie en college, hierin wordt de
landelijke tendens van achterstanden bij afronding van de rekeningcontroles verklaard.
Het beeld is dat de controleverklaring bij de jaarrekening 2015 geen “schone” verklaring
zal zijn. Onder een “schone” verklaring wordt verstaan een goedkeurende
controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid zonder beperkingen. In de meest
verstrekkende situatie onthoudt de externe accountant zich van een oordeel. Tussen een
“schone” verklaring en een oordeelonthouding zijn allerlei varianten denkbaar. Uiterlijk
op het moment van behandeling van de jaarstukken in de gemeenteraad is duidelijk welk
oordeel de externe accountant heeft gegeven bij de jaarrekening 2015.
Planning/uitvoering
Binnen twee weken na vaststelling van het jaarverslag en in ieder geval vóór 15 juli 2015
dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Flevoland.
Bijlagen
-Jaarstukken 2015
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Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. J.E. Wijnants
Steller
: de heer Th.J. Stigt; r.stigt@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016, no. 403455;
gelet op artikel 198 van de Gemeentewet
B E S L U I T:
De jaarstukken 2015 vast te stellen; en
het positieve resultaat ad € 2.885.696 conform vastgesteld beleid als volgt te
bestemmen:
- toevoeging aan reserve beleidsplan
€ 2.885.696

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 4 juli 2016.
De griffier,
de voorzitter,

